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Griffier-burgemeester

In mijn eerste gemeente startte ik met een roulerende griffier: 

de gemeentesecretarissen uit naburige gemeenten rouleer-

den bij de buren als griffier. Met als voordelen: een lage prijs 

en hoge kwaliteit. Voor zeer kleine gemeenten toen een uit-

komst. Maar zoals wel vaker bij een goede oplossing: de mi-

nister verbood dergelijke slimmigheid. 

Nu in een middelgrote gemeente ben ik gezegend met een 

volwaardige griffie en een slimme griffier. De duale verhou-

dingen zijn duidelijk en het trio secretaris, griffier en burge-

meester zijn aan elkaar gewaagd. Zonder enige twijfel zijn de 

goede menselijke verhoudingen van het grootste belang bij 

een mooi samenspel tussen raad en college. Niet al te rigide 

en met respect voor elkaars rollen. So far so good. Bij een 

dergelijk vertrouwen zijn geen regels of scherpe afspraken 

nodig. Maar wat indien het vertrouwen minder is? Wat indien 

de griffier persoonlijke ambities heeft die verder reiken dan 

zijn taak? Zo’n buitenparlementair raadslid kan dan destruc-

tief werken voor de onderlinge verhoudingen met de burge-

meester en de gemeentesecretaris. 

Ik zie de griffier als de belangrijkste adviseur om mijn rol van 

voorzitter van de raad echt goed waar te maken. Hij (het is 

een hij) hoort en ziet de raad van dichtbij. Zo ontvang ik de 

signalen om mijn taak waar te maken. Dit geldt mutatis mu-

tandis ook voor de gemeentesecretaris in relatie tot het colle-

ge. Met andere woorden de driehoek griffier - secretaris - bur-

gemeester regelt de dagelijkse goede gang van zaken naar 

college en raad. 

Maar nu de formele kant. Voor de secretaris is het scherp. 

Maar wat nu ten opzichte van de griffier? Dit is een onbeant-

woorde vraag in de vorming van het dualisme. En wie anders 

dan Douwe Jan Elzinga mag daar een advies op geven in de 

handreiking over ‘De (rechts) positie van de griffie(r) in het 

decentrale bestuur’, in opdracht van de Vereniging van Grif-

fiers. Een van de meest in het oog springende adviezen is dat 

de positie van de griffie(r) zoveel mogelijk losgekoppeld dient 

te worden van het college. Het verdient in zijn ogen aanbeve-

ling om voor de dagelijkse werkgeverstaken uit de raad een 

commissie samen te stellen: de werkgeverscommissie. 

Voor alle zaken staat het voor mij buiten kijf dat de raad en al-

leen de raad werkgever is. Maar voor de dagelijkse werkge-

versrelatie is dit mijns inziens onpraktisch en onwenselijk. 

Zoals een voorzitter van het college de aangewezen persoon 

is in de dagelijkse verhoudingen tot zijn secretaris, is toch de 

voorzitter van de raad de aangewezen persoon om de dage-

lijkse werkgeversrelatie met de griffier te hebben. Ook in 

geval van een conflict tussen griffier en secretaris heeft de 

werkgeverscommissie toch een eigen belang. Door zijn dub-

belrol moet de burgemeester wel een afgewogen en onafhan-

kelijk oordeel geven. Elzinga adviseert dit vanuit een in mijn 

ogen wel erg legislatieve gedachte dat de burgemeester wel 

voorzitter van de raad is, maar er geen deel van uitmaakt. 

Wellicht de burgemeester als voorzitter van de werkgevers-

commissie? Ik kijk uit naar het NGB advies over de griffier...

 

Sander W.J.G. Schelberg,

burgemeester van Teylingen,

lid redactiecommissie

 

p.s. Laat het Burgemeestersblad ook eens aan uw griffier 

lezen…!
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‘W ij hebben altijd rekening gehouden met 

nieuwe branden’, zegt Hetty Hafkamp. 

‘Maar de schrik zat er goed in toen in 

april 2010 opnieuw brand uitbrak. De duinbrand van 

augustus 2009 was al verschrikkelijk. Maar de tweede 

grote brand was nog vele malen erger. Die brand heeft 

Staatsbosbeheer als een “natuurramp” gekwalificeerd. 

Ongeveer honderd hectare duin is in vlammen opge-

gaan. De brand heeft een historisch natuurgebied van 

buitengewoon hoge kwaliteit toegetakeld.’

Bij de eerste brand was Hafkamp net teruggekeerd van 

vakantie, toen het crisisteam bijeen werd geroepen. ‘Ik 

was net met het vliegtuig in Eindhoven aangekomen. 

Op weg naar Bergen hoorde ik het radiojournaal waar-

in werd gesproken over een grote duinbrand in 

Schoorl. Dat was een rare omschakeling. Ik had er net 

een fietsvakantie van vijf weken op zitten, maar zat 

nog voordat ik thuis was alweer helemaal in de actie-

modus. In eerste instantie kreeg ik geen contact met 

de locoburgemeester en de anderen uit het gemeente-

lijk beleidsteam. Van de leden van het beleidsteam 

vernam ik later dat zij er op dat moment nog van uit 

waren gegaan dat ik op vakantie was, waardoor zij ook 

geen contact met mij hebben gezocht. Onderweg 

kreeg ik via de meldkamer uiteindelijk een officier van 

dienst te pakken, die mij elk half uur een update gaf. 

Ook het Genootschap van Burgemeesters belde al vrij 

vroeg met de vraag of zij iets konden betekenen. Rond 

acht uur ’s avonds was ik op het gemeentehuis en ben 

ik bijgepraat door het crisisteam.’

Evacuatiebesluit

Het crisisteam heeft op het moment dat Hafkamp de lei-

ding overneemt al een aantal spannende uren achter de 

rug. ‘Aan het begin van de avond werd een aantal hui-

zen uit Schoorl door het vuur bedreigd. Om zeven uur 

viel er een enorme regenbui. Die bui heeft gelukkig 

goed werk verricht. Toch hebben wij besloten om een 

evacuatie in gang te zetten, omdat het onduidelijk was 

hoe de brand zich in de loop van de avond verder zou 

ontwikkelen. Eigenlijk hoop je dat mensen dan als van-

zelf het gebied verlaten, omdat ze zullen begrijpen dat 

het onverantwoord is om achter te blijven. Maar er zijn 

toch altijd mensen die zich moeilijk laten overtuigen om 

weg te gaan. Vervolgens hoop je later die avond te kun-

nen vertellen dat de mensen terug naar huis kunnen. 

Het werd tien uur. Het werd elf uur. Toen hebben we de 

knoop doorgehakt en hen verteld dat het echt te ge-

vaarlijk was om terug te keren. Hoe vervelend dat ook 

was. Maar de branden gingen soms als een soort veen-

brand door. Het zou te riskant zijn geweest om mensen 

middenin de nacht terug te sturen.’ De burgemeester 

weet de bewoners te overtuigen dat de bewaking van 

het geëvacueerde gebied in goede handen is bij brand-

weer en politie. ‘Op zaterdagmorgen mocht iedereen 

weer terug naar huis. In totaal hebben wij 500 mensen 

moeten evacueren, maar slechts een handjevol maakte 

gebruik van de noodopvang. Het merendeel ging toch 

naar familie of vrienden.’

Noodverordening

In de dagen erna geldt een noodverordening in het ge-

bied. ‘De noodverordening was met name bedoeld om 

Burgemeester Hafkamp over  duinbranden bij Schoorl 
In een jaar tijd is het duingebied tussen het Noordhollandse Bergen, Bergen aan Zee en Schoorl vijf 

keer geteisterd door brand. Er bestaat een sterk vermoeden van brandstichting, maar een dader is tot 

op heden nog niet gevonden. Hetty Hafkamp, burgemeester van Bergen (NH), spreekt met het NGB over 

de twee grootste branden die in augustus 2009 en in april 2010 woedden.

‘Je hoopt elke keer opnieuw dat je de mensen kunt zeggen dat ze weer naar huis mogen’

‘In eerste instantie kreeg ik geen contact 

met de locoburgemeester en de anderen 

uit het beleidsteam.’

In de afgelopen maanden heeft het NGB ook interviews gehouden met Jan 

Hoekema (ongeval met jongeren Wassenaar), Anton Barske (miljoenen-

brand Stein), Ab Meijerman (pyromaan in Veendam), Hans Boekhoven 

(ernstige woningbrand Workum) en Gerrie Van Delft-Jaarsma (wolk met 

gevaarlijke stoffen in Dronrijp). Deze en andere interviews zijn te lezen op 

http://www.burgemeesters.nl/interviews. 
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ramptoerisme te voorkomen. Maar het meest stuitende 

is niet zozeer het toerisme van buitenaf. Er zijn ook tal 

van eigen bewoners die vlak na de brand een kijkje wil-

len nemen in het gebied. Terwijl ik met media aan de 

rand van het getroffen gebied aan het filmen was, 

kwam een vader met twee kleine kinderen aanfietsen 

om de verbrande duinen in te gaan. Terwijl even ver-

derop de blushelicopters nog aan het nablussen 

waren, door elke keer 10.000 liter los te laten boven de 

duinen. Het is af en toe stuitend wat voor onbezonnen 

gedrag je tegenkomt.’

Bewonersbijeenkomst

Een paar dagen na de brand blikt Hafkamp met de in-

woners terug op de evacuatie. ‘De bijeenkomst was 

bedoeld om dingen toe te lichten en lessen te leren. 

Een enkeling vond dat de gemeente had overdreven. 

Maar als je zag hoe dicht de brand bij de huizen was 

geweest, blijf ik van mening dat het de enig juiste 

beslissing was om te evacueren. Bovendien vonden 

wij het ook door de rookontwikkeling nodig om dat 

besluit te nemen. Gelukkig hadden de meeste men-

Burgemeester Hafkamp over  duinbranden bij Schoorl 

‘Er zijn toch altijd mensen die zich 

moeilijk laten overtuigen om weg te 

gaan.’

Zo’n 500 mensen moesten worden geëvacueerd, omdat de duinbrand hun woningen in Schoorl zou kunnen bedreigen. Uiteindelijk maakte slechts een 

handjevol gebruik van de noodopvang.
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sen daar wel begrip voor. Veel vragen gingen ook 

over het herstel van het gebied. Staatsbosbeheer 

kon op de meeste vragen antwoord geven, maar ook 

voor hen was het een ongekende situatie. Het was 

voor het eerst in de geschiedenis van Staatsbosbe-

heer dat men een duinbrand van deze omvang had 

meegemaakt. De tweede brand in april 2010 was ver-

volgens de finale klap. Bij die brand is een natuurge-

bied van één vierkante kilometer verwoest. Dat is 

minder dan bij de branden van 2009, maar dit keer is 

wel een belangrijker en nog kwetsbaarder natuurge-

bied in vlammen opgegaan.’ 

Crisisorganisatie

Bij de tweede brand is Hafkamp op haar werkkamer 

als ze de rookwolken in het duingebied kan zien. ‘In-

middels hadden we de ervaring, dat het verstandiger 

was om uit voorzorg groot op te schalen. Een duin-

brand kan zich zo snel ontwikkelen dat je alles uit de 

kast moet halen om het vuur te bestrijden.’ Bij de 

brand wordt voor het eerst gewerkt met twee COPI’s 

(COmmando Plaats Incident). ‘Dat is ook een les die 

we inmiddels hadden geleerd. Eén COPI kon zich nu 

op de brandbestrijding richten, terwijl de andere de 

focus kon leggen op de evacuatie van Bergen aan 

Zee.’

Op het gemeentehuis wordt veel hulp van naburige 

gemeenten en uit de voorlichterspool ingezet. ‘Alle 

hulp van buitenaf is in dit soort omstandigheden ge-

wenst. Waarbij we wel weer tegen andere punten 

aanliepen. Op een gegeven moment waren er bij ons 

in huis zoveel mensen uit andere gemeenten aanwe-

zig, dat we besloten om in elk team op z’n minst een 

vertegenwoordiger vanuit onze eigen gemeente te 

hebben. Anders bestaat het risico dat je de sturing 

op het proces gaat missen, omdat de lokale inbed-

ding ontbreekt.’

Brandbestrijding

Bij beide branden heeft de brandweer bijstand gekre-

gen vanuit de wijde omtrek. ‘Ook werd specifieke ex-

pertise ingezet van de brandweer uit Noord- en Oost-

Gelderland, die op de Veluwe veel meer ervaring 

heeft opgedaan met natuurbranden. Dat leverde op 

een gegeven moment ook wel hilarische situaties op, 

toen bleek dat ze de verkeerde banden onder de au-

to’s hadden zitten. Op de Veluwe bleken ze een ander 

soort zand te hebben. Bij ons in de duinen reden ze 

zich helemaal vast. De tweede keer waren we ook 

daar beter op voorbereid.’ Wat zowel bij de eerste als 

de tweede grote brand ook goed heeft gewerkt is de 

bijstand van de Reddingsbrigade, vertelt Hafkamp. 

‘Zij kennen het gebied op hun duimpje en konden de 

hulpdiensten goed door het gebied gidsen. Met hun 

fourwheel drives konden ze over de fietspaden mak-

kelijker bij het getroffen gebied komen.’  <

Wouter Jong/NGB

‘Als burgemeester probeer je als 

luisterend oor te fungeren.’

Hetty Hafkamp, burgemeester van Bergen, in het schitterende duingebied van haar 

gemeente.
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Gisteravond werd het laat omdat ik nog lang bij 

onze publieksdienst aanwezig was om de ver-

moeide leden van de stembureaus te bedanken 

die met dozen vol stembiljetten en andere attribu-

ten kwamen binnen rennen. Pas de volgende dag 

lazen we de definitieve uitslag in de kranten. Een 

versplinterd politiek landschap met een sterke 

PVV en een verzwakt CDA.

Op het moment van schrijven van dit stukje is ie-

dereen het erover eens dat het een lastige klus 

wordt om een kabinet te formeren. Maar als Rut-

ten woord houdt zou een snelle formatie al afge-

rond kunnen zijn bij het ter perse gaan van dit 

nummer.

Als burgemeesters zijn we natuurlijk benieuwd 

welke kant het op gaat. Maar linksom of rechts-

om: voor ons is er de komende jaren veel werk 

aan de winkel. Zo staan onze gemeenten voor 

grote bezuinigingsopgaven. Bij een rechts kabinet 

misschien nog iets meer dan bij een links kabinet. 

De vraag waarop moet worden bezuinigd is na-

tuurlijk bij uitstek politiek en dat vergt van ons te-

rughoudendheid. Behalve natuurlijk waar het om 

onze verantwoordelijkheden op het gebied van 

openbare orde en veiligheid gaat.

Maar het proces om binnen het college en samen 

met de raad en inwoners tot een afgewogen pak-

ket te komen, vraagt leiding en stuurmanskunst 

van de burgemeester. Dat geldt ook voor de ko-

mende discussies over de herinrichting van het 

openbaar bestuur. Op dat gebied kan het alle kan-

ten op. Van opheffing tot samenvoeging van pro-

vincies en waterschappen tot en met grootschali-

ge herindelingen waarbij er nog maar dertig regio-

gemeenten over zouden kunnen blijven. Op het 

VNG-congres hebben we afgesproken dat we niet 

in het defensief gaan, maar een actieve rol in de 

discussie willen spelen.

En dan is het natuurlijk de vraag wat er over de 

burgemeester in het regeerakkoord komt te staan. 

De grote winnaars, VVD en PVV, willen net als D66 

een rechtstreeks door de bevolking gekozen bur-

gemeester. Eigenlijk vindt alleen het verliezende 

CDA nog dat de Kroonbenoeming in stand moet 

blijven. Gezien deze politieke realiteit is het ver-

standig om als Genootschap een actieve rol in die 

discussie te nemen. Wat mij betreft niet met een 

uitgesproken standpunt. Want ook wij zijn ver-

deeld op dit punt. Maar wel door kennis en exper-

tise vanuit onze beroepsgroep in te brengen en zo 

bij te dragen aan het ontwerp van een goed wer-

kend nieuw lokaal bestuurssysteem. Dat vraagt 

overigens ook om een stevige behartiging van ons 

collectieve rechtspositionele belang. Nu wij in de 

heldere Appa-regeling zitten en er dus minder 

gedoe is over onze rechtspositie is dit wellicht het 

moment om eens na te denken over een fusie tus-

sen NGB en vakbonden. 

Spannend is natuurlijk ook wat er met de politie 

gaat gebeuren. Houden we een regionaal bestel 

waarin burgemeesters mede verantwoordelijk zijn 

voor het beheer? Of krijgen we nationale politie 

waarbij de minister uitmaakt hoe de mensen en 

middelen worden ingezet? Ook op dit punt moe-

ten wij ons roeren. Als burgemeesters zijn wij bij 

uitstek in staat om lokale veiligheidsketens te 

smeden. Maar dat kan niet zonder een stevige vin-

ger in de pap waar het de sturing van de politie 

betreft. En tenslotte misschien wel het belangrijk-

ste onderwerp: een groot deel van de bevolking 

bracht een stem uit op de PVV. Er zullen tal van re-

denen zijn om op deze partij te stemmen, maar 

een voor ons belangrijke reden is het protest. De 

proteststemmers geven aan maar weinig vertrou-

wen te hebben in de politiek. Misschien is het een 

naïeve gedachte, maar ik denk dat burgemeesters 

een bijdrage kunnen leveren aan een versterking 

van het vertrouwen in de lokale samenleving. Juist 

omdat wij niet gekozen zijn en dus minder dan an-

dere bestuurders worden geassocieerd met poli-

tiek. Een mooi thema dat wij op ons najaarcongres 

in oktober nader uit willen diepen.

En zo is onze agenda alweer goed gevuld. Mooi 

vak toch dat burgemeesterschap; never a dull mo-

ment!

Bernt Schneiders, voorzitter NGB

Werk aan de winkel
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Werd een aantal jaren geleden de alcoholpro-

blematiek onder jongeren nog weggewuifd, 

tegenwoordig gaat dat niet meer. Neder-

landse jongeren drinken het meest en het vroegst van 

alle leeftijdsgenoten in Europa. Niet bepaald cijfers om 

trots op te zijn. 

Comazuipen, bingedrinken, overlast, geweld, het zijn 

té grote problemen om als gemeente in je eentje op te 

lossen; dat beseften de West-Friese gemeenten (10) en 

de gemeenten van Zuid-Holland Zuid (16) maar al te 

goed. Met hun projecten West-Frisland respectievelijk 

Verzuip jij je toekomst?!  lopen zij voorop in de regio-

nale aanpak. ‘Je hoeft niet de illusie te hebben dat jon-

geren uit Hoorn niet buiten de eigen gemeente gaan 

stappen en voor de “buren” geldt hetzelfde’ aldus bur-

gemeester Onno van Veldhuizen (zie foto voorpagina) 

en tevens voorzitter van de regionale stuurgroep. ‘Het 

slaat nergens op om in je eentje dapper te gaan doen.’

Verzuip jij je toekomst?!

Burgemeester Dirk van der Borg, voorzitter van Verzuip 

jij je toekomst?!, staat daar net zo in. ‘Zoiets kun je 

niet alleen en samen sta je veel sterker. Niet alleen re-

gionaal, maar ook integraal.’ Vandaar dat in de stuur-

groep naast drie burgemeesters en twee wethouders, 

ook een hoofdofficier van justitie, korpschef en een di-

recteur van de GGD zitten. ‘Dat geeft het belang van 

dit project wel aan.’ Die stuurgroep stelde drie werk-

groepen aan: draagvlak, handhaving, en beleid en re-

gelgeving. Samen moeten ze twee doelen bereiken: 

‘geen druppel alcohol meer onder de zestien’, en: 

‘minder gebruik onder zestienplussers’. Verder inves-

teert Verzuip jij je toekomst?! in het creëren van draag-

vlak bij deelnemende gemeenten. Zo gaat het project  

‘on tour’ langs alle gemeenteraden en portefeuillehou-

dersoverleggen om te informeren ‘en, nog belangrijker, 

met hen de dialoog aan te gaan’, aldus de burgemees-

ter.

Het project draait nu ongeveer een jaar en de effecten 

kunnen daarom nog niet worden gemeten, maar resul-

taten zijn er al op diverse terreinen, zegt Van der Borg. 

‘Op het gebied van handhaving is de APV bijvoorbeeld 

gewijzigd. Niet alleen het nuttigen van alcohol onder 

de zestien op straat is nu verboden, ook het bezit 

ervan. Verder gaat er veel aandacht naar voorlichting 

van ouders en hebben we extra ingezet op controles 

van de verkooppunten.’ 

West-Friesland ging al in 2007 van start en tekende 

een convenant met het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Als doel werd ge-

steld dat in 2009 de startleeftijd van beginnende alco-

holdrinkers (12,1 jaar) niet lager mocht zijn, er 5 pro-

cent minder zestienplussers alcohol zou drinken, en er 

bovendien door die groep minder genuttigd zou wor-

den dan bij de nulmeting in 2007.

De gemeenten, politie, GGD, GGZ, verslavingsinstellin-

gen, Bureau Jeugdzorg en andere betrokken gingen 

om tafel zitten. Twee jaar lang werd er op alle mogelij-

ke manieren ingezet op voorlichting, preventie en 

hulpverlening.  En met resultaat (West-Frisland draait 

al twee jaar langer dan het project in Zuid-Holland 

Zuid en hier konden al wel effecten worden gemeten). 

Uit de nieuwste cijfers van I&O Research blijkt dat het 

aantal 10- tot 15-jarige West-Friese jongeren dat wel 

eens alcohol drinkt, de afgelopen jaren met 8 procent 

is gedaald.  Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal 

jongeren dat overmatig drinkt (bingedrinken) met 5 

procent is gedaald en dat de gemiddelde ‘start’-leeftijd 

is gestegen.

Busreis

Of burgemeester Van Veldhuizen trots is op de cijfers? 

‘Ja, ik kan niet anders zeggen. Als je met z’n allen zegt: 

Jeugd en alcohol  urgent probleem
Jongeren in Nederland drinken steeds eerder, steeds vaker en steeds meer; dat zijn feiten waar 

we niet langer omheen kunnen. Burgemeesters Onno van Veldhuizen (Hoorn) en Dirk van der Borg 

(Graafstroom) zijn hier als geen ander van doordrongen. Beiden staan ze aan het hoofd van een regio-

nale stuurgroep alcoholpreventie. ‘Zoiets kun je niet alleen.’

Burgemeesters actief tegen comazuipen en alcohol-overlast

‘Het slaat nergens op om in je eentje  

dapper te gaan doen.’
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“We hebben nu een probleem”, dan is het ook heel 

plezierig als blijkt dat je samen een positief verschil 

kunt maken.’ Hoe Van Veldhuizen ‘zijn’ succes ver-

klaart? ‘De belangrijkste reden is het gevoel van ur-

gentie dat er bij alle betrokken partijen is.’ De verschil-

lende gemeenteraden meekrijgen om overmatig alco-

holgebruik onder jongeren aan te pakken, was dan 

ook het moeilijkst niet, maar juist het traject dat erop 

volgt. Van Veldhuizen gebruikt de metafoor van een 

busreis. ‘Je gaat met veel mensen voor lange tijd op 

reis. Als je zegt dat het over jongeren en alcohol gaat, 

wil men best in die bus springen.’ Maar eenmaal aan 

boord ontstaan de problemen. ‘Dan krijg je onenigheid 

over de route. ‘Zijn we er al’, vraagt de een. De ander 

wil een pauze. Iedereen aan boord houden, daar heb 

je als reisleider je handen vol aan. Tijdens de busreis 

zijn er bovendien verschillende obstakels op de weg. 

Bevoegdheid bijvoorbeeld. ‘Wij willen doorpakken, 

maar dat kan niet altijd.’ En geld. ‘Van BZK en de pro-

vincie hebben we wel substantiële hulp gekregen, 

maar die is niet structureel. Dat was om de boel op te 

starten, maar wij willen verder.’ 

Naar de ander wijzen

De grootste uitdaging voor het bestuur is volgens de 

burgemeester het vingertje waarmee iedereen naar de 

ander wijst. ‘De ander heeft altijd een alcoholpro-

bleem, wijzelf niet’, dat is zo’n beetje het motto. Nie-

mand wil echt de verantwoordelijkheid nemen voor het 

probleem.’ 

De horeca is hierin misschien wel het moeilijkst van 

alle partijen. ‘Er is enorm veel defensie, slachtoffer-

schap.’ Zeker nu in West-Friesland na twee jaar de aan-

dacht meer verschuift naar de repressieve kant van het 

verhaal, met duidelijke wetten en regels en de hand-

having ervan. ‘Dat stuit op ontzettend veel verzet en 

weinig echt meedoen’, aldus de burgemeester. 

Hoewel de daling van alcoholgebruik onder de zestien-

minners in de regio West-Friesland is gedaald, geldt 

dat niet voor de zestienplussers.’ ‘Helaas is het pro-

bleem daar nog onverminderd hoog, daar valt nog een 

hele wereld te winnen.’ 

Wel zien beide burgemeesters dat de denkomslag bij 

ouders de laatste jaren is ingezet. Het aantal ouders dat 

zijn kind het drinken van alcohol afraadt, is in West-

Friesland bijvoorbeeld bijna verdubbeld. Ook in Zuid-

Holland Zuid wordt hier extra op ingezet. ‘Te veel ou-

ders denken nog steeds dat het verstandig is als hun 

kind onder de zestien thuis leert drinken’, aldus Van der 

Borg. ‘Je moet de gevaren zichtbaar maken.’ Hoewel Van 

Veldhuizen erg blij is met de behaalde resultaten, beseft 

hij dat het einde van de reis nog lang niet in zicht is. 

‘Het gaat over zoveel bestuurslagen, dat is niet binnen 

drie maanden gebeurd. Je moet duidelijk maken dat 

zo’n cultuuromslag gewoon een generatie duurt.’  <

Meer informatie:  www.verzuipjijjetoekomstzhz.nl  

en www.westfrisland.nl

Jeugd en alcohol  urgent probleem

Dirk van der Borg, burgemeester van Graafstroom.
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Burgemeesters besteden een steeds groter deel 

van hun tijd aan overleg en belangenbeharti-

ging op regionaal niveau. Gezien de realiteit 

dat gemeenten deel uitmaken van een dynamische al-

maar complexer wordende netwerksamenleving, waar-

in effectief samenwerken door overheden, bedrijven 

en maatschappelijke organisaties de enige weg is om 

maatschappelijke vraagstukken adequaat op te los-

sen, staat het vast dat die externe oriëntatie voor be-

stuurders, waaronder burgemeesters, alleen maar be-

langrijker wordt.

In dit licht bezien, zegt Theo Toonen, hoogleraar Be-

stuurskunde in Delft en Leiden, zijn burgemeesters op 

dit moment enigszins tragische figuren. ‘Ze worden 

meer en meer de lokale samenleving ingetrokken, 

maar tegelijkertijd hebben ze intern steeds minder be-

voegdheden. Met name geldt dat voor burgemeesters 

in de grotere steden. Als je onder die omstandigheden 

nog een beetje goed wilt functioneren, moet je het van 

je informele leiderschap hebben, van je handigheid, 

van je netwerken en van je bestuurlijke helikopterview. 

Burgemeesters ontbreekt het aan een duidelijke exter-

ne legitimatie.’ 

Die brede bestuurlijke blik – in potentie de grootste 

kracht van een burgemeester – wordt volgens Toonen 

trouwens ook steeds verder aangetast door het minis-

terie van BZK. ‘De burgemeester wordt intern uitge-

kleed en wordt door het ministerie van BZK steeds ver-

der opgetuigd met politie- en veiligheidstaken. Het mi-

nisterie is door gebrek aan visie op de aard en werking 

van ons binnenlands bestuur te langen leste dan maar 

politie gaan spelen. Ze moesten iets concreets omhan-

den hebben om zich te profileren. Anders wordt er ge-

zegd dat BZK niks doet. Het is een soort departement 

van Homeland Security geworden, dat de burgemees-

ters vooral vanuit die veiligheids- en politieagenda 

aanstuurt, terwijl het burgemeesters juist meer vanuit 

een algemene bestuurlijke verantwoordelijkheid had 

moeten positioneren, aansturen en steunen. Het ge-

volg is dat burgemeesters steeds minder goed in staat 

zijn het algemene belang van de gemeente te beoorde-

len. Ze worden grotendeels opgeslokt door de bureau-

cratie en onderlinge strijd in de Veiligheidsregio. Dood-

zonde is dat.’

Toonens handen jeuken, zeg hij. ‘Er is zóveel te doen 

in het binnenlands bestuur. Het is zo’n mooi systeem 

en er liggen zulke prachtige agenda’s om wat mee te 

doen, zoals de herstructurering van het openbaar be-

stuur en het ontwikkelen van fatsoenlijke omgangsvor-

men – spelregels – tussen bestuurslagen, de echte 

aanpassing aan de internationalisering en E-samen-

leving: Thorbecke 3.0.’

Verkeerd principe

Het echte probleem van ons binnenlands bestuur is le-

gitimatie en gezag, stelt Toonen. Als je naar het rap-

port van de commissie-Kalden kijkt, zegt hij, is het uit-

gangspunt voor de reorganisatie van het openbaar be-

stuur: ‘je gaat erover of niet’. ‘Wat een onzin. Dat is 

zo’n verkeerd principe. Als dat letterlijk wordt geno-

men, ga je er nooit over. Dan wordt het het afschuiven 

van verantwoordelijkheden: “passing the buck”. Ie-

mand moet eens zeggen: ik neem de verantwoordelijk-

heid en doe dat samen met alle andere stakeholders. 

Dat is leiderschap.’

Het probleem van alle twintig ambtelijke heroverwe-

gingsvoorstellen van het Rijk is dat het allemaal vanuit 

kostenbeheersingsperspectief is ingestoken, aldus de 

‘Echte probleem binnenlands  bestuur is legitimatie en gezag’
Regionalisering van het lokaal bestuur is onvermijdelijk, zegt hoogleraar Theo Toonen. ‘Maar het rap-

port van de commissie-Kalden over de reorganisatie van het binnenlands bestuur is klinkklare onzin.’ 

Als het aan hem ligt, wordt het systeem van Thorbecke afgestoft en gemoderniseerd. ‘Die man heeft 

geen huis gebouwd, maar een dynamisch en op adaptatie gericht besturingssysteem ontworpen.’ Voor 

burgemeesters betekent regionalisering, zegt hij, dat ze steeds meer belangenbehartiger worden van 

hun grondgebied en inwoners. Maar willen ze voor die rol goed worden toegerust, zegt hij, moet het 

ministerie van BZK eerst maar eens ophouden politie te spelen.

Prof. Theo Toonen over ‘tragische burgemeesters’ en Thorbecke 3.0

‘We moeten de samenwerking tussen de 

bestuurslagen goed organiseren.’
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hoogleraar. ‘Nu was dat voor een deel ook de op-

dracht, maar wat centraal zou moeten staan, is de 

vraag hoe je de productiviteit kunt vergroten en niet 

hoe je kunt bezuinigen en verkleinen. Het kan trou-

wens best zijn dat je door bezuiniging maatregelen 

neemt die uiteindelijk leiden tot een productiviteitsver-

groting, maar dan moet je dat wel eerst analyseren.’

‘De meest heldere manier om bezuinigingen te realise-

ren is simpel: taken afstoten’, vervolgt hij. ‘En dat leidt 

misschien tot een kleiner ambtelijk apparaat. Vervol-

gens kun je dan gaan praten over het verminderen van 

het aantal besturen. Maar de commissie-Kalden zegt 

het omgekeerde: bestuurslagen opheffen leidt tot een 

besparing. Geen van de heroverwegingsclubs zegt iets 

over maatschappelijke productiviteit in de publieke 

sector. Het zijn niet meer dan schijnbewegingen.’

Blauwdruk

Ook het rapport van de Raad voor het Openbaar Be-

stuur over de reorganisatie van het openbaar bestuur – 

‘Het einde van het blauwdrukdenken’ – hekelt hij. ‘De 

gedachte is goed, maar vervolgens stelt de Rob dat je 

eerst moet aangeven wie wat doet en dan de schaal 

bepalen. Maar dan ben je juist weer bezig om een 

blauwdruk voor een organisatie te maken. Maar de 

taak – en daarmee ook de schaal – is overmorgen al-

weer achterhaald. Voorbij het blauwdrukdenken begint 

het systeemdenken. De vraag is wat gaan we doen: 

een nieuwe blauwdruk maken, een nieuw systeem ont-

werpen of het bestaande systeem verbeteren. De Thor-

beckiaanse traditie is dat je over het systeem moet na-

denken en of dat als systeem – niet taakuitvoerder – 

goed functioneert. De schaalvraagstukken veranderen 

permanent onder invloed van sociale verhoudingen, 

economie en technologie. Eén optimale schaal voor 

alles bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal nooit be-

‘Echte probleem binnenlands  bestuur is legitimatie en gezag’

 ‘BZK is een soort departement van 

Homeland Security geworden.’

Prof. Theo Toonen, hoogleraar bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft en aan de RijksUniversiteit Leiden.
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staan. Voor zover deze al bestaat, is die schaal perma-

nent aan het veranderen. Dáár zul je dus je systeem op 

moeten inrichten. Ontwerp vooral dus een systeem dat 

je in staat stelt om effectief en slagvaardig taken uit te 

voeren en daadkrachtig en op verantwoorde wijze tus-

sen schalen en besturen te schakelen.’

Thorbecke

Als het aan Toonen ligt, gaan we na decennia besluite-

loos steggelen over de verbouwing van het Huis van 

Thorbecke, het bestaande bestuurlijke systeem zoda-

nig verbeteren dat het openbaar bestuur de dynamiek 

van de globaliserende wereld kan accommoderen. Dat 

kan niet, zegt hij, zonder dat je een groot aantal ver-

schillende bestuurseenheden hebt op een groot aantal 

verschillende bestuursniveaus: ‘polycentrisme is norm, 

niet de enkelvoudige overheid’. De cruciale vraag is 

hoe je ervoor zorgt dat men zo snel mogelijk met el-

kaar kan schakelen om ervoor te zorgen dat de trans-

actiekosten binnen het systeem zo klein mogelijk zijn. 

Toonen: ‘Als je van een afstand kijkt naar hoe de sa-

menleving zich ontwikkelt, is het evident. Alles be-

weegt zich naar de regio, en dat is op zichzelf al een 

gelaagd begrip. Je hoeft de gemeenten – het lokale be-

stuur –  niet naar dat niveau op te tillen, maar je moet 

de samenwerking tussen de bestuurslagen regelen. 

Het maakt dan ook niet uit of het er drie, vier of twee 

zijn. Twee is misschien nog lastiger. Als je bestuursla-

gen er tussen uit haalt, kijk naar Engeland, dan krijg je 

er alleen functionele ambtelijke organisaties tussen 

die allemaal verkokerd langs elkaar heen werken, wat 

weer leidt tot een enorme bestuurslast en een roep om 

“rejoining government” – een nieuwe bestuurslaag 

dus. Vaak wordt dan gezegd: “Kijk naar Denemarken. 

Daar hebben ze de provincies opgeheven”. Mensen die 

dat zeggen, weten niet waarover ze het hebben. Er be-

stonden namelijk geen provincies in Denemarken. Net 

als Engeland en Duitsland had Denemarken een 

tweelagig lokaal bestuur. Wat Denemarken in feite 

heeft gedaan, is de WGR-plus – de Kreise – opgeheven 

of naar een grotere schaal verplaatst.’

Graafschappen

Wat zou moeten, zegt hij, is dat gemeenten minder 

om opportunistische redenen gaan samenwerken, 

maar alleen als het er toe doet. ‘Ik heb wel eens ge-

zegd dat men dat wellicht wel gaat doen als we ge-

woon zouden ophouden met herindelen. Dan zou je 

ook eens kunnen kijken of de provincie zijn verant-

woordelijkheid neemt en ingrijpt als het ertoe doet. 

Maar goed dat gebeurt dus niet. Als je samenwerking 

strategisch belangrijk vindt, ga je op een andere ma-

nier over structuur en sturingsmechanismen denken. 

Dan ga je uit van een concept waarin samenwerking 

horizontaal en verticaal absoluut noodzakelijk is en 

waarmee je afstand neemt van het waanidee dat 

goed bestuur inhoudt dat je ergens over gaat of niet 

en dat samenwerking slechts een surrogaat voor echt 

bestuur zou zijn.’ 

Wat we moeten doen in Nederland, zegt hij, is een 

nieuwe arena ontwerpen en heldere spelregels 

maken. ‘Dat is de constitutionele laag. Europa is het 

Europa van de lidstaten. Die worden heus geen “mid-

denbestuur” zoals de VNG zich wenst. Wat mij betreft 

mogen er minder provincies komen. Die zou ik op-

schalen naar een stuk of vijf. Daarbinnen zou ik 

graafschappen maken, zodat Drenten, Groningers, 

Friezen, Brabanders en Zeeuwen hun eigen culturele 

bestuursvormen kunnen hebben. Maar dat vinden 

veel mensen alweer te moeilijk. De tweede laag zijn 

‘Wie zegt dat ze in Denemarken de 

provincies hebben opgeheven, weet niet 

waarover hij praat.’
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de processen die je daarbinnen organiseert. Dus: 

hoe werk je regionaal samen? Goede mandaatstel-

ling, principes voor verantwoording, goede decharge-

procedures. Het derde niveau gaat over hoe die rela-

ties van dag tot dag onderhouden en gemanaged 

worden. Het interfacemanagement. Dat heeft veel te 

maken met de persoonlijke vaardigheid van burge-

meesters en met hoe B&W als team met elkaar om-

gaan. Hoe dat gaat, kun je niet organiseren, wel pro-

beren te professionaliseren. Soms gaat er iets ge-

woon niet goed. Dan knalt het politiek en ga je terug 

naar de kiezer of laat je een gebied gewoon een tijd-

je een puinhoop zijn als ze daar met zijn allen voor 

kiezen. Totdat je zegt: Brabant, nou is het mooi ge-

weest. We willen helpen, maar wel in ruil voor. Niet 

anders dan Europa doet met Griekenland.’ Voor Too-

nen is het trouwens logisch dat als de burgemeester 

door regionalisering vooral in een rol van belangen-

behartiger van het grondgebied en de bewoners van 

zijn gemeente terechtkomt, dat een direct gekozen 

burgemeester moet zijn.

Zelfregulerend systeem

Toonen prijst een oud concept van VNG-prominent 

Theo Bovens voor intergemeentelijke samenwerking. 

‘In het rapport Wil tot Verschil – gemeenten in 2015 

stelt hij voor dat gemeenten en provincies binnen 

een bepaalde regio voor een bepaalde periode af-

spraken maken hoe ze met elkaar omgaan. Als ge-

meenten en provincies in een regio zeggen: wij heb-

ben een bepaalde strategische opgave voor een be-

paalde periode, bijvoorbeeld tien jaar, dan maak je 

onderling uit hoe je dat gaat doen en wie voor het 

geheel welke taak en rol op zich neemt. Dan kun je 

ook afspreken dat binnen die periode één overheid 

voor een bepaalde taak verantwoordelijk is. En tegen 

het einde van die periode sluit je weer een nieuw 

strategisch akkoord. Van regio tot regio zou je diffe-

rentiatie en maatwerk toe moeten staan. Probleem-

gericht. Niemand hoeft de baas te zijn. Je moet een 

zelfregulerend systeem hebben, net als een zelfregu-

lerende markt. Soms moet er geïntervenieerd wor-

den, vanwege de imperfecties die een zelfregulerend 

systeem nu eenmaal altijd heeft.’

‘Als je over de marktsector praat, zeg je ook niet: die 

gaat dit doen en die gaat dat doen. Je zorgt ervoor 

dat er bepaalde principes gewaarborgd worden; con-

currentie, level playing field, geen kartelvorming, an-

ti-trust regulation; dat soort zaken. Zo heb je in het 

openbaar ook een aantal principes te waarborgen: 

openbaarheid, verantwoording, accountability, good 

governance, checks and balances. Als twee mensen 

met hetzelfde bezig zijn: gelukkig wel. Bepaalde sy-

stemen van checks and balances uit het verleden 

hebben misschien wel hun nut verloren en de toe-

zichtstructuren die vroeger allemaal verticaal waren, 

kun je nu op een andere manier gaan inrichten; dat 

wil niet zeggen dat je het toezicht moet afschaffen. 

En op het moment dat je het toezicht handhaaft, heb 

je er sowieso al twee die erover gaan. En tenzij je toe 

wilt naar een systeem waarin beleidsbepaling, uit-

voering en toezicht in één hand komen, heb je al mi-

nimaal drie spelers en minimaal drie verschillende 

taken binnen hetzelfde domein.’

Variëteit, vrijheid en dynamiek

Hij wou, verzucht hij, dat Thorbecke eens werd toe-

gepast in plaats van constant werd weggezet als ie-

mand met een huis. ‘Die man heeft geen huis ge-

bouwd, maar een dynamisch en op adaptatie gericht 

besturingssysteem ontworpen. Ik ben nog niemand 

tegengekomen die mij heeft kunnen overtuigen dat 

het een verkeerd systeem is. Hij heeft een systeem 

willen ontwerpen dat variëteit, vrijheid en dynamiek 

faciliteert en maatwerk mogelijk maakt. Het provinci-

ale toezicht is in het systeem van Thorbecke eigenlijk 

als gemeenten er onderling niet uitkomen dat je dan 

toegang hebt naar een hoger niveau. Weg vrijblij-

vendheid: via dat hogere niveau kunnen de lokale 

partners de naleving van hun onderlinge spelregels 

monitoren en afdwingen. Om dat hogere niveau daar-

toe in staat te stellen en op de hoogte te houden, 

heb je het bestuurlijke toezicht. Een heel simpel sy-

steem, dat nog steeds kan worden toegepast. Ik 

weet ook wel dat de praktijk nu zo niet werkt, maar: 

haal zijn principes uit de kast, stof ze af en moderni-

seer ze. Dat betekent waarschijnlijk dat je de schaal 

van denken wat zult moeten aanpassen aan interna-

tionale standaarden en dat je de legitimiteitstructu-

ren moderniseert, gebruik makend van moderne 

technologie en sociale communicatiestructuren. 

Maar als concept, als manier van denken is het uiter-

mate goed toepasbaar. We passen het alleen niet 

toe. We spelen het bestuurlijke spel zelden volgens 

het systeem van Thorbecke. We gaan er zelfs tegenin 

zitten werken, en dat straft zo’n systeem natuurlijk 

systematisch af.’  <

Peter van Noppen, freelance journalist

‘Je gaat erover of niet, is zo’n verkeerd 

uitgangspunt voor de organisatie van het 

binnenlands bestuur.’
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P ieter van Veen vindt het bijzonder om iedere 

keer weer de culturele verschillen tussen ge-

meenten te ontdekken. ‘Het is een rijke erva-

ring om op zoveel plekken burgemeester te mogen 

zijn. Natuurlijk heeft elke gemeente een gemeente-

raad, een college van B&W en een ambtelijke organi-

satie, maar iedere gemeente heeft toch weer zijn ei-

genaardigheden en aardigheden’, zegt Van Veen.

Fluitend rondlopen

Hij begon zijn burgemeesterscarrière in 1987 in Ro-

zendaal, de gemeente die tot ver in de jaren zeventig 

nog burgemeesters uit adellijke kringen kende. ‘Van 

Veen’ was een ongekend korte naam in de voormalige 

Gelderse Heerlijkheid, waar ook burgemeesters waren 

met namen als mevrouw H.L.M. Flugi d’Aspermont-

d’Hangest barones d’Yvoy van Mijdrecht en mr. R.J.C. 

Baron van Pallandt, heer van Keppel. ‘Rozendaal is een 

prachtige gemeente aan de rand van Arnhem. Ik voel-

de me soms meer een prins dan burgemeester. Ik her-

inner me dat er eens een journalist van de Volkskrant 

langskwam die een dubbelportret maakte van de bur-

gemeesters van Beerta en van Rozendaal. Ik werd om-

schreven als de VVD-burgemeester die dagelijks flui-

tend rondliep in een schitterend landschap met een 

kasteel en... met rijke inwoners, terwijl Hanneke Ja-

gersma in Beerta met haar ziel onder de arm burge-

meester was in een gemeente met veel mensen in de 

bijstand. Toch zei Van Veen tegen de journalist dat het 

burgemeesterschap van Rozendaal een minpunt kent: 

hij is de enige burgemeester die het gemiddeld inko-

men van zijn inwoners omlaag haalt.

De mooiste ambtsketen, die Van Veen gedragen heeft, 

is en blijft overigens toch die van zijn eerste gemeente. 

‘De keten van Rozendaal heeft historie en is nog ge-

maakt ten tijde van de heren Van Pallandt. Het is een 

zwaar verzilverde ambtsketen met de Gelderse roos in 

het wapen en in de keten’, zegt Peter van Veen.

Na vijf jaar Rozendaal, wordt Van Veen in 1992 burge-

meester van Eelde-Paterswolde. ‘Ook een prachtige 

gemeente, waar de luchthaven een speciale dimensie 

is. Ik ben er gebleven tot de herindeling’, zegt Van 

Veen, die spreekwoordelijk als laatste het licht uitdeed 

toen de gemeente opging in de huidige gemeente Ty-

naarlo. 

Aanvoerder herindelingsfront

Zijn ervaring met herindeling moet hebben meege-

speeld toen hij werd benoemd in Warnsveld. Aanvan-

kelijk als waarnemer en later als Kroonbenoemde bur-

gemeester. ‘Het dorp Warnsveld ligt tegen de stad Zut-

phen aan. De Warnsvelders hebben altijd strijd gele-

verd voor zelfstandigheid. Er was furieus verzet en ik 

vervulde toch de rol van aanvoerder aan het herinde-

lingsfront. Dat betekende onder andere veel lobbyen 

in Den Haag’, aldus Pieter van Veen, die tijdens zijn 

burgemeesterschap van Warnsveld ook nog waarne-

‘Je moet er altijd voor gaan’
Wie kan er zeggen dat hij in acht gemeenten burgemeester is geweest? Een korte rondgang door de 

ledenadministratie van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters komt dan maar bij één persoon 

uit: Pieter van Veen. Hij droeg de ambtsketens van Rozendaal, Eelde-Paterswolde, Warnsveld, Ruurlo, 

Epe, Aalten, Raalte en Rijssen-Holten. Of er nog meer gemeenten bij komen? Van Veen is nu even met 

vakantie. De mobiele telefoon is mee, want je weet maar nooit of de commissaris nog belt…

Pieter van Veen tot nu toe al in acht gemeenten burgemeester

‘Hij is de enige burgemeester die het 

gemiddeld inkomen van zijn inwoners 

omlaag haalt.’

‘Er was furieus verzet en 

ik vervulde toch de rol van 

aanvoerder aan het 

herindelingsfront.’
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mer in Ruurlo werd. ‘Dat was rond de millenium-over-

gang. Ik herinner me nog de paniekerige situatie: er 

zou in de nacht van alles kunnen gebeuren en we had-

den in beide gemeenten teams paraat voor als de 

computers op hol zouden slaan. Ik pendelde heen en 

weer tussen de gemeentehuizen. Het mooie van het 

gemeentehuis in Ruurlo was dat mijn werkkamer – net 

als de minister-president – in het torentje in het kas-

teel was. Ik voelde me soms net een kasteelheer.’

Na Warnsveld en Ruurlo kwamen de ambtsketens van 

Aalten en Epe. ‘Aalten was net heringedeeld met Dinx-

perlo. De twee voormalige gemeenten hadden niets 

met elkaar en de samenvoeging verliep stroef. In Epe 

was ik slechts een korte periode rond de gemeente-

raadsverkiezingen. De vacature was al opengesteld, 

maar de commissaris wilde toch een waarnemer in ver-

band met de mogelijke politieke implicaties rond de 

verkiezing van de leden van de raad en de vorming van 

een nieuw college. 

De middle of nowhere

Hoe Van Veen daarna in Raalte terecht kwam, is op 

zich bijzonder te noemen. ‘Ik was voor een algemene 

bespreking bij commissaris Jansen van Overijssel. 

Raalte was in het nieuws vanwege de commotie over 

burgemeester Bolhuis en de e-mails die vanuit zijn wo-

ning werden verstuurd. Ik liep weg bij de commissaris 

en hij vroeg me om mijn mobiel mee te nemen tijdens 

de fietsvakantie die daags erna begon. Als de commis-

saris je dat vraagt, dan doe je dat, natuurlijk. Ik was 

met een groep vrienden op de Peloponnesos aan het 

fietsen, toen ik gebeld werd. De commissaris vertelde 

dat hij goed en slecht nieuws had. “Het goede nieuws 

is dat je waarnemer wordt in Raalte en het slechte 

nieuws is dat je onmiddellijk moet terugkomen”, was 

de mededeling. Ik heb toen nog wat gesputterd, 

omdat ik mij in de middle of nowhere bevond maar uit-

eindelijk lukte het binnen twee dagen terug te zijn in 

Nederland.’ 

Proefballonnetje

Er speelde in Raalte van alles. De raad had unaniem 

het vertrouwen in burgemeester Alex Bolhuis opge-

zegd. Daarnaast was er vertrouwelijke informatie ge-

lekt uit de vertrouwenscommissie. Ik werd in de ge-

meente warm onthaald. Vervolgens heb ik me verdiept 

in de situatie en uitgebreid met alle betrokkenen van 

gedachten gewisseld. Daarmee werd een vertrouwens-

band gecreëerd’, aldus Van Veen. De heringedeelde 

gemeente bestond uit de twee voormalige gemeenten 

Heino en Raalte. Deze twee dorpen hadden weinig so-

ciale cohesie.

Voor Van Veen was de periode in Raalte de meest roe-

rige. Het lekken van informatie was problematisch. ‘Ik 

heb zo min mogelijk vertrouwelijke overleggen belegd. 

Ik weet nog dat het presidium vergaderde. Bewust liet 

ik een proefballonnetje op door een mededeling te 

doen waarvan ik verzocht die vertrouwelijk te houden. 

Nog voordat ik thuis kwam, werd ik al gebeld door een 

journalist die mij exact de inhoud van de vertrouwelij-

ke mededeling kon vertellen’, zegt van Veen.

Wederom twee werelden

Voorlopig laatste etappe in de ambtsketenroute van Van 

Veen is Rijssen-Holten. ‘Het Twentse Rijssen heeft een 

protestants-reformatorische traditie die sterk verankerd 

‘Je moet er altijd voor gaan’

Pieter van Veen, tot nu toe al burgemeester in acht gemeenten geweest.
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is in het maatschappelijke leven. Het is een stad met 

goede en grote bedrijven, waar een arbeidsethos van 

hard werken heerst. Het dorp Holten ligt in Salland en is 

vooral bekend om de prachtige omgeving. Wederom 

twee werelden dus, die door de herindeling onder een 

gemeentelijke vlag doormoesten. Ik heb er een goede 

periode gehad, die ik heb mogen afronden met een 

grootse herdenking van de Canadese militairen die bij 

de bevrijding 65 jaar geleden gesneuveld zijn. Ook 

kwam het nieuwe college in goede harmonie tot stand.’

Fris blijven

Vraag is natuurlijk wel hoe Pieter van Veen fris kan 

blijven na zoveel verschillende plekken. ‘Je moet na-

tuurlijk geestelijk en lichamelijk fit zijn. En je moet er 

altijd voor gaan als je ergens aan de slag gaat. Dan 

merk je dat het iedere keer weer een uitdaging is om 

er in te duiken. Het is iedere keer weer een uitdaging 

voor mij de eigenheid van een gemeente te ontdek-

ken. Afscheid nemen vind ik altijd moeilijk, zelfs na 

een relatief korte periode van waarneming. Je gaat je 

hechten aan het bestuur en je bouwt een band op 

met de bevolking, aldus Van Veen.

Van Veen is daarbij ook actief in allerlei maatschap-

pelijke functies. Zo is hij betrokken bij het project 

Ruimte voor de rivier, heeft hij zitting in diverse wel-

standscommissies en is hij voorzitter van de raad van 

bestuur van een woonzorgcomplex en van de stich-

ting Warnsveldse monumenten. Hij is 62 en gezond 

van lijf en leden en beschikbaar als zich iets voor-

doet. Maar eerst met vakantie, met de mobiel mee. 

Je weet immers maar nooit of de commissaris nog 

belt ...  <

Ruud van Bennekom/NGB

‘Afscheid nemen vind ik altijd moeilijk, 

zelfs na een relatief korte periode van 

waarneming.’
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De impact van de vliegramp was feitelijk te zien 

als een aaneenschakeling van 33 lokale crises. 

Dorpsgemeenschappen en steden in het hele 

land werden getroffen door het verlies van families, 

vrienden en bekenden. Het NGB heeft de eerste dagen 

na de ramp nauw contact onderhouden met de burge-

meesters van gemeenten waar de slachtoffers van-

daan kwamen. In regelmatige e-mail nieuwsbrieven 

werden lessen gedeeld met de leden van het Genoot-

schap. Daarbij gaven wij onder meer tips mee over de 

ontstane mediadruk richting nabestaanden.

Pijnlijke situaties

Op basis van ervaringen met slachtoffers uit Uruzgan 

is bijvoorbeeld de suggestie meegegeven om de fami-

lie te laten bijstaan door een gemeentelijke voorlich-

ter. Deze voorlichter kan de nabestaanden dan van de 

media afschermen. Ook zijn de burgemeesters gewe-

zen op een aantal juridische aandachtspunten rond de 

Wet op de lijkbezorging. In het verleden heeft de toe-

passing van deze wet bij rampen in het buitenland 

soms tot pijnlijke situaties geleid, situaties die burge-

meesters uiteraard willen voorkomen. Andere gedeel-

de lessen waren bijvoorbeeld recent nog aangedragen 

door Anneke van Dok (burgemeester in Niedorp) die in 

januari 2010 te maken kreeg met twee adoptieouders 

uit haar gemeente die bij de aardbeving in Haïti waren 

omgekomen. 

Er is gedurende de eerste dagen veelvuldig contact ge-

weest tussen het NGB en het Nationaal CrisisCentrum 

(NCC) bij Binnenlandse Zaken, dat voor burgemeesters 

het bestuurlijke aanspreekpunt was. Waar het NGB 

vooral collegiale lessen binnen de beroepsgroep ver-

spreidde, was het NCC binnen de Rijksoverheid het of-

ficiële aanspreekpunt voor burgemeesters over proce-

dures en de stand van zaken rond de identificatie en 

repatriëring. Burgemeesters beschikten daarbij overi-

gens niet over meer informatie dan de nabestaanden 

zelf ontvingen via de familierechercheurs. Sterker nog, 

de procedures van het Landelijk Team Forensische Op-

sporing waren zodanig dat nabestaanden als eerste de 

informatie ontvingen en dat daarna pas het politie-

korps, NCC en burgemeester werden ingelicht. 

Persoonlijke ervaringen

Om te voorkomen dat de collegiale handreikingen van 

het NGB tegenstrijdig zijn met de adviezen uit de eigen 

organisatie of de veiligheidsregio, raadt het NGB stee-

vast aan om de adviezen ook met de eigen organisatie 

af te stemmen. Los van plannen en procedures tracht 

het NGB vooral de context te schetsen waarin de afwe-

gingen worden gemaakt. Waar in een plan staat hoe 

een bijeenkomst voor nabestaanden moet worden op-

gezet, staan wij stil bij de vraag of je een dergelijke bij-

eenkomst wilt opzetten. We geven dan ervaringen mee 

van collega-burgemeesters die voor de keuze stonden 

om wel of geen bijeenkomst op te zetten. Op die ma-

nier werken we aan de borging van bestuurlijke exper-

tise, aan de hand waarvan de burgemeester zelf de af-

weging maakt of en hoe hij/zij de ervaringen toepas-

baar maakt in de eigen gemeente. Het zijn vaak die 

persoonlijke ervaringen van collega’s die in de praktijk 

zo op prijs worden gesteld.  <
Wouter Jong/NGB

Dit artikel is een bewerking van het artikel dat in 

Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing 

(juni/juli 2010) verscheen.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) ondersteunt sinds 2007 burgemeesters en 

locoburgemeesters bij crises. De kern van de ondersteuning bestaat uit het aanreiken van strategi-

sche en praktische tips en ervaringen van collega-burgemeesters die eerder met een vergelijkbare 

situatie te maken hebben gehad. Doorgaans adviseert het NGB vooral over – in operationele zin 

– bescheiden incidenten met een grote lokale impact. Van geruchtmakende (gezins)moorden tot 

fatale ongelukken, van maatschappelijke onrust door demonstraties van extreem rechts tot aantij-

gingen richting pedoseksuelen. De vliegramp in Libië was een ramp op een duidelijk andere schaal.

Crisisondersteuning NGB in 
de praktijk
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Ex ante controle 

Het kabinet streeft naar 25 procent minder regel-

druk. Dat betekent, benadrukt Gebben, niet zomaar 

minder regels, maar minder overbodige regels, over-

bodig toezicht en betere dienstverlening. De over-

heid moet niet iedereen over één kam scheren, maar 

veel meer differentiëren. ‘Sommige zaken moeten 

goed geregeld worden, omdat ze van groot belang 

zijn. Een organisatie waarbij mensen in het geding 

zijn, zoals een verzorgingshuis, moet je ieder jaar 

controleren. Daar kun je geen enkel risico lopen. 

‘Maar Nederland is te ver doorgeslagen in de ex ante 

controle – de controle vooraf. Als één vader z’n kind 

van school wegplukt, moeten alle scholen op slot. Zo 

regelen we alles aan de voorkant dicht en dekken we 

ons bestuurlijk in: aan ons heeft het niet gelegen. 

Het loont de moeite om je als overheid af te vragen 

wat je met een controle wilt bereiken. Wie wil je ei-

genlijk controleren met de exploitatievergunningen 

in de horeca? Hotels? Restaurants? Of vooral de 

kroegen? Controleer dan de kroegen en laat de res-

taurants en hotels met rust.’ 

  

Verantwoordelijkheid 

Een ondernemer krijgt soms wel vier verschillende 

controleurs over de vloer: voor de bouwvergunning, 

de horecavergunning, het milieu, de brandveiligheid. 

Gebben: ‘Kun je dat niet combineren? Of nog liever: 

Sinds april 2009 is Jean Paul Gebben, burgemeester van Renkum, een van de regionale ambassadeurs 

van het programma Minder regels, meer service. Waarom ze hem hebben gevraagd? ‘Dat moet je aan 

de staatssecretaris vragen.’ Maar waarom hij ‘ja’ heeft gezegd, kan hij wel vertellen. ‘Het heeft mijn 

hart. We regelen in Nederland alles aan de voorkant dicht en daar moeten we mee ophouden. Dat is een 

stokpaardje van deze ambassadeur.’

Regionale ambassadeur Jean Paul Gebben: ‘leer van elkaar’ 

‘Regels zijn er voor de mens’

Best practices Renkum 
Als thuisgemeente van een van de regionale ambassadeurs heeft de ge-

meente Renkum een naam op te houden. De afgelopen jaren verbeterde 

de gemeente de dienstverlening op een aantal punten: 

– burgers hoeven hun geboorteakte niet meer op papier te tonen;

– er is een ondernemersspreekuur ingesteld; 

– burgers hoeven gegevens die de gemeente al van hen heeft, niet nog 

eens aan te leveren aan een andere dienst;

– een scan van alle milieuvergunningen heeft meer duidelijkheid gegeven 

over de risico’s en de effecten;

– veel ondernemers worden niet meer jaarlijks, maar nog maar eens in de 

twee, drie jaar gecontroleerd. Nog niet op basis van goed gedrag, maar 

op grond van de mogelijke risico’s. 

‘De overheid moet niet iedereen over  

één kam scheren, maar veel meer  

differentiëren.’

Jean Paul Gebben, burgemeester van Renkum.
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de verantwoordelijkheid neerleggen waar die hoort? 

De verantwoordelijkheid voor het goed runnen van 

een onderneming ligt bij de ondernemer en niet bij 

de overheid.’ Voorbeeld. Een aannemer moet een 

trap leveren die voldoet aan de NEN-norm en een ga-

ragebedrijf moet zijn afgewerkte olie bij een inzamel-

punt brengen en niet in het riool lozen. ‘De overheid 

moet dat wel blijven controleren, maar aan de ach-

terkant – achteraf. Blijkt het dan niet in orde te zijn 

geweest? Dan krijg je de eerste keer een flinke waar-

schuwing en de tweede keer een boete waar je wel 

een nacht van wakker ligt. Bij de derde keer word je 

uit de brancheorganisatie gestoten.’ 

  

Onconventioneel 

‘Regels zijn er voor de mens, de mens niet voor de 

regels. Als we er last van hebben, dan moeten we dat 

veranderen. Waar mogelijk, wil het project Minder re-

gels, meer service specifieke vergunningen afschaf-

fen en vervangen door algemene regels. Als je bij een 

verbouwing een container wilt plaatsen, moest je 

vroeger vooraf een vergunning aanvragen en melden 

als die container werd geplaatst. Hier in Renkum zeg-

gen we: in de Wegenverkeerswet staat dat je het ver-

keer niet in gevaar mag brengen. Zet gerust een con-

tainer neer, daar hoef je vooraf geen toestemming 

meer voor te vragen. Maar als je daarmee het ver-

keer in gevaar brengt, krijg je een flinke boete.’ 

Het is duidelijk: de materie heeft inderdaad Gebbens 

hart. Dat was als zo toen hij in nog het bedrijfsleven 

werkte en veranderde niet toen hij ambtenaar werd 

bij de gemeente Enschede en later wethouder Econo-

mische Zaken in Raalte. Noem het eigenwijs of on-

conventioneel. ‘Een collega heeft wel eens over me 

gezegd: die Gebben, dat is de meest onaangepaste 

ambtenaar die ik ooit heb meegemaakt. En dat moet 

hij vooral blijven’.  

  

Mediation 

Mediation lijkt een fremdkörper in dit geheel, maar is 

het beslist niet, want betere dienstverlening begint 

met goed luisteren naar wat iemand eigenlijk wil zeg-

gen. Een gepensioneerde jurist uit Renkum stapte 

een tijdje geleden op Gebben af en vertelde hem: 

‘Als ik in het gemeentehuis kom en iets wil, zeggen 

uw ambtenaren altijd meteen: “Ja, maar we kunnen 

niet om artikel zoveel en om de jurisprudentie heen.” 

Ze zouden ook kunnen zeggen: “Welkom! Ik ga graag 

met u in gesprek. Ik wil wel even zeggen dat artikel 

zoveel mijn referentiekader is, maar ik kijk graag 

samen met u wat we binnen dat kader kunnen 

doen”.’ Gebben hoorde de man aan en vond dat hij 

gelijk had. Na een aantal gesprekken besloot de ge-

meentesecretaris dat de gemeente inderdaad begrip-

voller zou moeten communiceren. Daarom krijgen 

alle Renkumse ambtenaren die veel contact hebben 

met burgers en bedrijven – uitgezonderd Publieksza-

ken (‘daarbij het gaat niet om gesprekken, maar om 

concrete dienstverlening’) – een cursus mediation. 

Gebben geeft ruiterlijk toe dat die beslissing niet al-

leen is ingegeven door altruïsme: ‘We verwachten 

een sterke afname van het aantal beroeps- en be-

zwaarschriften.’   <

De namen van de ambassadeurs Vermindering 

regeldruk vindt u op pagina 23.

‘Regels zijn er voor de mens’
VNG-deelcongres 
Aan het eind van het deelcongres van Minder regels meer service, tijdens 

het VNG-congres in Leeuwarden, hield Gebben zijn collega-bestuurders 

het volgende voor: ‘u hoorde vanmiddag beproefde, goede voorbeelden, 

daarvan raakt u vast geïnspireerd om ook uw eigen organisatie te verbe-

teren. De afgelopen maanden heeft u ook al vele suggesties van de am-

bassadeurs gekregen en de komende maanden volgen er weer andere 

suggesties. Net als de voorbeelden in de presentaties en workshop van 

vandaag zijn dat voorbeelden op allerlei domeinen, van handhaving tot 

procesoptimalisatie door de flitsvergunning, van mediation tot het nor-

menkader van en voor ondernemers. Ik wens u succes met de manier 

waarop u de voor u toepasselijke voorbeelden selecteert en naar uw 

eigen gemeente vertaalt.’ 

‘Het loont de moeite om je als overheid 

af te vragen wat je met een controle wilt 

bereiken.’



burgemeestersblad    57  201020

In het voorjaar van 2008 schreef de bewoner van het 

voormalige dorpscafé in een van onze 29 dorpen aan 

de gemeente, dat hij zich sinds een halfjaar niet 

meer veilig voelde. Het was al opgevallen, dat de politie 

vaak moest uitrukken naar zijn ruim driehonderd inwo-

ners tellende dorp. Dan weer trok hij aan de bel, dan 

weer dorpsgenoten die de bal terugkaatsten. Zo nu en 

dan kwam het zelfs tot een handgemeen. Een aanwijs-

bare oorzaak was er niet en de beelden over wie slacht-

offer was en wie dader, wisselden. Om verdere escalatie 

te voorkomen, organiseerde de gemeente in overleg met 

de politie een rondetafelgesprek met de bewoner en zijn 

echtgenote en Dorpsbelang. De emoties liepen hoog op, 

wederzijdse verwachtingen leken niet te sporen, maar 

toch lukte het om afspraken te maken. De klagers zou-

den meer begrip tonen voor de openbare functie van het 

plein voor hun huis en met de rondhangende jeugd zou 

worden gepraat over hun rol in het leefbaar houden van 

het dorp. De rust keerde weer. 

Totdat driekwart jaar later, in de oudejaarsnacht, het 

markante witte pand van onder tot boven met mans-

hoge schuine teksten werd beklad. De gewaarschuwde 

politie ging erop af, hield verdachten aan, maar slaag-

de er niet in de daders te pakken. Ook het dorp dat 

dergelijke problemen liefst zelf oplost, slaagde daar 

ditmaal niet in. De opzichtige kreten bleven staan. De 

ergernis hierover bij veel dorpsbewoners werd na 

enige tijd omgezet in daadkracht. In de nachtelijke 

uren werd het huis weer redelijk wit gemaakt. Dat ge-

beurde nog enkele malen, omdat de nog vaag zichtba-

re teksten overdag steeds weer werden overgeschil-

derd door de eigenaar van het huis zelf. Als reden gaf 

hij aan de teksten te willen laten staan, totdat de oor-

spronkelijke ‘schilders’ waren gepakt. Bovendien, zei 

hij, hadden de leuzen een afschrikwekkende werking; 

ze werden niet meer lastig gevallen. 

Doe wat

‘Doe wat’, smeekten buren die er het zicht op hadden 

en Dorpsbelang in de richting van gemeente en politie. 

Met enkele publiekstrekkende evenementen op komst 

nam de angst voor escalatie toe. De politie zag er geen 

gat in. De buurtagent had gedaan wat hij kon en de eis 

van de bewoners dat eerst de daders moesten worden 

gepakt voordat er met hen te praten viel, maakte bij 

voorbaat iedere maatregel kansloos. Na ampel beraad 

Littenseradiel behoort tot de veiligste gemeenten van Nederland. ‘Hoe doet u dat nou, hebt u overal 

camera’s hangen?’ vroeg een verslaggever van een landelijke radiozender toen de gemeente de landelij-

ke lijst eens aanvoerde. In plaats van in lachen uit te barsten, benadruk je dan dat het niet vanzelf gaat. 

De vraag of de burgemeester ombudsman of boeman moet zijn, wordt hier echter niet gesteld. De burge-

meester als ordehandhaver heeft weinig te doen. Als ombudsman des te meer. Een voorbeeld. 

De spanning van  een dorpscultuur

‘Met enkele publiekstrekkende 

evenementen op komst nam de angst 

voor escalatie toe.’
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besloten wij de mogelijkheid van mediation te onder-

zoeken, hoe ingewikkeld dat ook leek. Er was immers 

maar één partij bekend. De inwoners van het dorp die 

wij spraken, wilden het conflict liefst zo snel mogelijk 

uit de wereld helpen en konden moeilijk als tegenpartij 

worden beschouwd. 

Het lukte. Dorpsbelang was bereid als vertegenwoordi-

ger van de ‘andere partij’ op te treden en wij vonden 

een mediator die het vertrouwen kreeg van beide par-

tijen. Tine van der Stroom-van Ewijk, een oud-burge-

meester die ik kende van de mediationopleiding, 

begon in de zomer van 2009 met haar werkzaamhe-

den. Zij las zich in, sprak met beide partijen, stelde 

zich voor in een brief die huis-aan-huis werd bezorgd 

en nodigde daarin mensen met een eigen verhaal uit 

om contact met haar op te nemen. Door de openheid 

van haar aanpak nam de interesse van de pers af, die 

eerder op het incident was geattendeerd. Gelukkig, 

want er kwam heel wat los. Sommige gezinnen gaven 

aan bewust teruggetrokken te leven, om aan pesterijen 

te ontkomen. Naar aanleiding van de informatie die de 

mediator kreeg, laste zij na overleg met de gemeente 

in september een apart gesprek in met de jeugd van 

het dorp. 

Koek en ei

In oktober sloot de mediator haar werkzaamheden af 

met een rapportage aan de gemeente en een brief aan 

het dorp die opnieuw huis-aan-huis werd bezorgd. Zij 

concludeerde dat er in het dorp weinig waardering was 

voor afwijkend gedrag, of dat nu ging om prestaties op 

school, of om het hebben van een andere ‘lifestyle’. Zij 

had het voor elkaar gekregen dat de leuzen waren ver-

dwenen, maar tussen de bewoners van het voormalige 

café en ‘het dorp’ was het nog steeds geen koek-en-ei. 

De brief aan de inwoners eindigde zo: ‘Ik wens het 

dorp toe om meer en open met elkaar in gesprek te 

gaan, elkaar aan te mogen spreken en dan geen grote 

mond te krijgen; de bestaande norm van niets zeggen 

om ruzie en ellende te voorkomen, moet doorbroken 

De spanning van  een dorpscultuur
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worden; er bestaan in ons land algemene fatsoensnor-

men en E. is geen vrijstaat!

Met de burgemeester heb ik gesproken over mijn erva-

ringen (…). Zij is met mij van mening dat overlast en 

alles wat daar nog meer uit voortkomt, bespreekbaar 

moet zijn. Dat geldt ook voor het gedrag van sommige 

jongeren, waarvoor de ouders in eerste instantie ver-

antwoordelijk zijn. Zij zal binnenkort namens de ge-

meente met voorstellen komen om hier meer aandacht 

aan te besteden.’

Deze brief leidde tot nieuwe reacties. Reageerden na 

de eerste brief vooral mensen die zich geïntimideerd 

voelden of gepest werden, nu overheersten de positie-

ve berichten, ook van mensen die vanuit andere delen 

van het land in het Friese dorp waren komen wonen en 

het er bijzonder naar de zin hadden. Dorpsbelang 

vreesde dat de emoties wel eens los zouden kunnen 

komen op de jaarvergadering in februari van dit jaar en 

maakte gebruik van mijn aanbod om op die avond een 

toelichting te geven op het hele proces en met de aan-

wezigen in gesprek te gaan. De opkomst was die 

avond hoog en er werd open over het onderwerp ge-

sproken. Pogingen om de zwartepiet neer te leggen bij 

de bewoners van het voormalige café, die niet aanwe-

zig waren, werden terstond de kop ingedrukt door bij-

voorbeeld te wijzen op de inrichting van het nieuwe 

dorpshuis, die door de bewoonster was ontworpen. 

Het was niet altijd hommeles geweest. 

Kernwaarden van het dorpsleven

Hoe nu verder? In de masterclass Moderne Leider-

schapsprofielen van het NGB, waar ik de casus had in-

gebracht, werd de geslotenheid van het dorp niet als 

een probleem gezien. Je zou die betrokkenheid op el-

kaar ook als sterk punt kunnen benadrukken. Wat de 

een veroordeelt als bekrompenheid, noemt een ander 

sociale samenhang. Met een betere presentatie zou-

den de kernwaarden van het dorpsleven benadrukt 

kunnen worden, ook voor buitenstaanders. 

De inwoners van het voormalige dorpscafé hebben 

laten weten, dat gemeente en politie in hun ogen te 

weinig doen met de aanbevelingen van de mediator. 

Wij zien dat anders. Als het gaat om cultuurverande-

ring, zijn de mogelijkheden van de overheid beperkt. 

Toch heeft de aanpak van de mediator op zichzelf al 

geleid tot meer openheid. Dat bleek tijdens de jaarver-

gadering van Dorpsbelang. Daarvoor al had de jeugd 

tijdens de laatste jaarwisseling een eigen avond geor-

ganiseerd. Of het daarvan kwam is moeilijk vast te 

stellen; een feit is dat de jaarwisseling rimpelloos is 

verlopen. Het jeugdwerk besteedt extra aandacht aan 

het dorp, met Dorpsbelang proberen wij positieve ont-

wikkelingen te stimuleren en negatieve te signaleren. 

Sterke elementen in een dorpscultuur zouden versterkt 

moeten worden, zodat de schaduwkanten minder gaan 

overheersen. Het kan nooit de nieuwkomer zijn die de 

norm bepaalt, maar mensen moeten zich ook niet hoe-

ven terug te trekken om aan pesterijen te ontkomen. 

Om tot een sluitende aanpak te komen, is de inbreng 

van de politie onontbeerlijk. Juist daar maken wij ons 

zorgen over. Hoe de enige buurtagent voor al onze 29 

dorpen zijn best ook doet, hij heeft te weinig tijd om 

voldoende vertrouwen te winnen van sleutelfiguren in 

de dorpen, die zijn informatiepositie kunnen verster-

ken. De politie onderkent het belang van zo’n preven-

tieve aanpak, maar ziet geen kans in deze relaties te 

investeren. Politieke prioriteiten staan in de weg. 

Naast de bezuinigingen zijn er zaken als Elektronische 

Kind Dossiers die gevuld moeten worden en het blauw 

van de straat houden.  <

Johanneke Liemburg, 

burgemeester van Littenseradiel,

lid redactiecommissie Burgemeestersblad

‘Als het gaat om cultuurverandering, 

zijn de mogelijkheden van de overheid 

beperkt.’

Johanneke Liemburg, burgemeester van Littenseradiel.
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Najaarscongres NGB
Vaste afspraak in de agenda van burge-

meesters en oud-burgemeesters is na-

tuurlijk het najaarscongres van het Ge-

nootschap. Dit jaar is het congres op don-

derdagmiddag 7 oktober in Nieuwegein. 

Centraal staat Vertrouwen als bindmiddel 

in de relatie tussen de gemeente en de 

samenleving en binnen het gemeentebe-

stuur. In de ochtenduren is er op dezelfde 

lokatie voor burgemeesters een bestuur-

lijke bijeenkomst over de ontwikkeling 

van de veiligheidsregio.

Binnenkort kunt u de uitnodiging tege-

moet zien, maar u kunt zich nu ook al 

aanmelden via de website www. 

burgemeesters.nl/najaarscongres. 

Burgemeesters voor stemcom-
puters
Vele burgemeesters hebben na de gemeen-

teraadsverkiezingen gepleit voor de herin-

voering van het elektronisch stemmen. De 

Kiesraad zal aan de staatssecretaris van 

BZK advies uitbrengen naar aanleiding van 

het verloop van de gemeenteraads- en de 

Kamerverkiezingen van dit jaar. Het Ge-

nootschap van Burgemeesters heeft de 

Kiesraad verzocht daarin aandacht te be-

steden aan de wijze van stemmen. Ook 

heeft het NGB de staatssecretaris gevraagd 

de ontwikkeling van een programma van 

eisen voor de herintroductie van de stem-

computer weer ter hand te nemen.

Lochemconferenties 2011
Het jaar duurt nog lang, maar de data 

voor de Lochemconferenties 2011 zijn al 

bekend. De conferenties vinden plaats 

van dinsdagavond-diner tot en met de 

lunch op donderdag op:

18-20 januari

25-27 januari

1-3 februari

8-10 februari

15-17 februari

1-4 maart

Reserveert u tenminste twee van deze 

data in uw agenda. De plaatsing van deel-

nemers is de afgelopen jaren moeilijker 

geworden, omdat velen slechts één optie 

opgaven. De informatie over het program-

ma en de inschrijving volgt dit najaar.

Onderzoek samenwerking  
burgemeester-griffier
Het Nederlands Genootschap van Burge-

meesters en de Vereniging van Griffiers 

laten met BMC onderzoek doen naar de 

samenwerkingsrelaties tussen burge-

meesters en griffiers. Het onderzoek zelf 

(casestudies, enquêtes, literatuuronder-

zoek, panelgesprekken) is afgerond en nu 

vindt de analyse van de resultaten plaats. 

Na de zomer wordt het onderzoeksrap-

port verwacht dat aan alle burgemeesters 

zal worden toegestuurd.

De ambassadeurs Minder 
regels meer service: 
De VNG heeft een aantal ambassadeurs 

van het project Minder regels meer ser-

vice. 

Het zijn de burgemeesters: 

– Aleid Wolfsen van gemeente Utrecht 

(voorzitter) (ambassadeur voor de 

G4);

– Fred Crone van gemeente Leeuwarden 

(Friesland en Groningen);

– Andries Heidema van gemeente De-

venter (Drenthe en Overijssel);

– Jean Paul Gebben van gemeente Ren-

kum (Gelderland en Utrecht);

– Leny Poppe-de Looff van gemeente 

Zundert (West-Brabant en Zeeland).

En de wethouders: 

– Rian van Dam van gemeente Alkmaar 

(Noord-Holland en Flevoland);

– Patrick van Domburg van gemeente 

Zoetermeer (Zuid-Holland);

– Luc Winants van gemeente Maastricht 

(Oost-Brabant en Limburg). 

Op pagina 18 vindt u een interview met 

ambassadeur Jean Paul Gebben.



Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft een nieuw logo. Het oude vertrouwde logo met de gestileerde letters N G B en de 

blauwe kustlijn van Nederland heeft plaatsgemaakt voor het nieuwe logo. Het vorige – en eerste – logo stamt uit 1995 en was om diverse 

redenen aan vervanging toe. De styling kon een verfrissing gebruiken en het logo was met de huidige digitale technieken niet meer 

bruikbaar. Digidee Ontwerpstudio Enschede heeft het nieuwe logo gemaakt en heeft er de kernwaarden van het Nederlands Genootschap 

van Burgemeesters in verwerkt. Het is aan een ieder om die er in te herkennen!


